কৃষল/নফায়নযমাগয জ্বারানী/এএভআ ঋণ এয অযফদন পভম

উদ্ভাফনী এফং রমুষি ষযচাষরত

অযফদনকাযীয(১ভ)/ ফযফায নাভ

জাতীয় ষযচয়ত্র নম্বয

যমৌথ অযফদনকাযীয (২য়) নাভ

জাতীয় ষযচয়ত্র নম্বয

যরান যরাডাযেয নাভ
ঋণ ভুঞ্জুষয যফতমী
াষবম যরাবাআডায/এযজযেয নাভ

ঋণ ভঞ্জুষযত্র নম্বয

যজান

ঋণ ভঞ্জুষযত্র তাষযখ

ব্রাঞ্চ ভযাযনজাযযয নাভ

ঋণ চুষিয নম্বয

ভযাযনজাযযয যপান নাম্বায

ঋণ চুষিয তাষযখ

অযফদনকাযীয যপান নাম্বায

ঋণ রদাযনয তাষযখ

ষএষএভ যবঞ্চায কযাষটার এন্ড পাআনান্স ষরষভযটড
যরযবরঃ ৭ ও ১০, গ্রীন যগ্রন্ডায টাওয়ায, ৫৮/আ কাভার অতাতুকম এষবষনউ, ফনানী, ঢাকা-১২১৩
িষফ
(কর অযফদনকাযীয
াযাটম াআযজয যষিন
িষফ, াষবম যরাবাআডায/
এযজে দ্বাযা তযাষয়ত)

তাষযখঃ ..................
ফযফস্থাক,
..............................
..............................
কৃষল/নফায়নযমাগয জ্বারানী/এএভআ ঋণ এয অযফদন
ষরয় ভযাদয়,

অষভ/ অভযা কৃষল/নফায়নযমাগয জ্বারানী/এএভআ যেযত্র অনায রষতষ্ঠাযনয ..........................াখা যত অভায/ অভাযদয রষতষ্ঠাযনয/উযদযাযগয
নুকূযর চরষত ভূরধন/ফযফা ম্প্রাযণ/ মন্ত্রাষত ক্রয়/নযানয ফাফদ ......... ভা যভয়াদী ........... টাকায ঋণ/ষফষনযয়াগ এয জনয অযফদন কযষি। ষনযে
অভায/ অভাযদয ফযষিগত, ফযফা ংক্রান্ত এফং রস্তাষফত এএভআ ঋণ/ ষফষনযয়াগ ষফলয়ক তথয য কযা র।
১

ঋণ/ ষফষনযয়াগ এয জনয অযফদনকাযী রষতষ্ঠাযনয ফৃত্তান্ত
১.১ অযফদনকাযী/রষতষ্ঠাযনয নাভ

:

১.২ ষিকানা (ষনজস্ব/বাড়া)

:

১.৩ ফযফাযয়য রকৃষত

:

১.৪ ভাষরকানায ধযণ

:

১.৫ ফযফাযয় ষফষনযয়াগকৃত ভূরধন

:

১.৬ যেড রাআযন্স নম্বয ও যভয়াদ

:

১.৭ ফযফা শুরুয তাষযখ

:

১.৮ ষটঅআএন ( টযাক্স অআযডষেষপযকন নাম্বায) (মষদ থাযক)

:

১.৯ ফযাংক ষাযফয নাভ ও নম্বয

:

১.১০ রষতষ্ঠাযনয ফাৎষযক ষফক্রয় (রযমাজয যেযত্র)

:

১.১১ রষতষ্ঠাযনয যভাট ফাৎষযক অয়

:

১.১২ রষতষ্ঠাযনয যভাট ফাৎষযক ফযয়

:

১.১৩ রষতষ্ঠাযনয স্থায়ী ম্পদ (বূষভ ও আভাযত ফযতীত)

:

১.১৪ রষতষ্ঠাযন ষনয়ষজত জনফযরয ংখযা

:

১.১৫ ভজুদ যণযয ভূরয

:

কৃষল

নফায়নযমাগয জ্বারানী

একক ভাষরকানাধীন

এএভআ

ংীদাষয

যমৌথ ভূরধনী

ষএষএভ যবঞ্চায কযাষটার এন্ড পাআনান্স ষরষভযটড
২

৩

যরযবরঃ ৭ ও ১০, গ্রীন যগ্রন্ডায টাওয়ায, ৫৮/আ কাভার অতাতুকম এষবষনউ, ফনানী, ঢাকা-১২১৩
অযফদনকাযী/অযফদনকাযী রষতষ্ঠাযনয দায়
২.১ ফযাংক/-ফযাংক অষথমক রষতষ্ঠান

:

২.২ নযানয (ভফায়/এনষজও)

:

অযফদনকাযীয ফৃত্তান্ত (ংীদাষয/ যমৌথভূরধনী কাযফাযযয যেযত্র ংীদায/ষযচারকযদয নুরূ তথয ৃথক কাগযজ ংমুি কযযত
যফ।)

৪

৫

৩.১ নাভ (ফাংরা ও আংযযষজ)

:

৩.২ জন্ম তাষযখ ও স্থান

:

৩.৩ ষোগত যমাগযতা

:

৩.৪ রষেণ

:

৩.৫ ষতায নাভ

:

৩.৬ ভাতায নাভ

:

৩.৭ বফফাষক ফস্থা

:

৩.৮ স্বাভী/স্ত্রীয নাভ

:

৩.৯ ফতমভান ষিকানা (যপান নম্বয আ-যভআর অআষড)

:

৩.১০ স্থায়ী ষিকানা

:

৩.১১ নযানয উৎ যত ভাষক অয়

:

৩.১২ ভাষরকানাধীন নযানয রষতষ্ঠাযনয নাভ

:

৩.১৩ ষটঅআএন ( টযাক্স অআযডষেষপযকন নাম্বায) (মষদ থাযক)

:

৩.১৪জাতীয় ষযচয়ত্র নম্বয

:

অযফদনকাযীয দায়
৪.১ ফযাংক/-ফযাংক অষথমক রষতষ্ঠান

:

৪.২ নযানয (ভফায়/এনষজও)

:

ঋণ/ষফষনযয়াগ গ্রযণয উযেয
৫.১ চরষত ভূরধন

:

৫.২ ফযফা ম্প্রাযণ ও মন্ত্রাষত ক্রয়

:

৫.৩ নযানয

:

ষএষএভ যবঞ্চায কযাষটার এন্ড পাআনান্স ষরষভযটড
যরযবরঃ ৭ ও ১০, গ্রীন যগ্রন্ডায টাওয়ায, ৫৮/আ কাভার অতাতুকম এষবষনউ, ফনানী, ঢাকা-১২১৩
৬

জাভানযতয ষফফযণ(রযমাজয যেযত্র)

:

৭

রথভ জাষভনদায

:

৭.১ জাষভনদায ম্পষকমত তথয
৭.১.১ নাভ (ফাংরা ও আংযযষজ)

:

৭.১.২ জন্ম তাষযখ

:

৭.১.৩ ষোগত যমাগযতা

:

৭.১.৪ ষতায নাভ

:

৭.১.৫ ভাতায নাভ

:

৭.১.৬ স্বাভী/স্ত্রীয নাভ

:

৭.১.৭ ষিকানা

:

৭.১.৭.১ ফতমভান (যপান নম্বয)

:

৭.১.৭.২ স্থায়ী

:

৭.১.৮ যা

:

৭.১.৯ ভাষক অয়

:

৭.১.১০ জাষভনদাযযয ম্পযদয ষযভাণ

:

৭.১.১১ ষটন (টযাক্স অআযডষেষপযকন নম্বয)

:

৭.১.১২ জাতীয় ষযচয়ত্র নম্বয

:

৭.১.১৩ ফযাংক ষাযফয নাভ ও নম্বয (মষদ থাযক)

:

৭.১.১৪ ফযাংক/-ফযাংক অষথমক রষতষ্ঠান যত ঋণ/ ষফষনযয়াগ গ্রযণয
ষযভাণ

:

৭.১.১৫ নযানয ঋণ/দায়

:

৭.১.১৬ অযফদনকাযীয াযথ ম্পকম

:

ষদ্বতীয় জাষভনদায

:

৭.২ জাষভনদায ম্পষকমত তথয
৭.২.১ নাভ (ফাংরা ও আংযযষজ)

:

৭.২.২ জন্ম তাষযখ

:

৭.২.৩ ষোগত যমাগযতা

:

৭.২.৪ ষতায নাভ

:

৭.২.৫ ভাতায নাভ

:

৭.২.৬ স্বাভী/স্ত্রীয নাভ

:

ষএষএভ যবঞ্চায কযাষটার এন্ড পাআনান্স ষরষভযটড
যরযবরঃ ৭ ও ১০, গ্রীন যগ্রন্ডায টাওয়ায, ৫৮/আ কাভার অতাতুকম এষবষনউ, ফনানী, ঢাকা-১২১৩
৭.২.৭ ষিকানা

:

৭.২.৭.১ ফতমভান (যপান নম্বয)

:

৭.২.৭.২ স্থায়ী

:

৭.২.৮ যা

:

৭.২.৯ ভাষক অয়

:

৭.২.১০ জাষভনদাযযয ম্পযদয ষযভাণ

:

৭.২.১১ ষটন (টযাক্স অআযডষেষপযকন নম্বয)

:

৭.২.১২ জাতীয় ষযচয়ত্র নম্বয

:

৭.২.১৩ ফযাংক ষাযফয নাভ ও নম্বয (মষদ থাযক)

:

৭.২.১৪ ফযাংক/-ফযাংক অষথমক রষতষ্ঠান যত ঋণ/ ষফষনযয়াগ গ্রযণয
ষযভাণ

:

৭.২.১৫ নযানয ঋণ/দায়

:

৭.২.১৬ অযফদনকাযীয াযথ ম্পকম

:

(রযয়াজযন ৃথক কাগজ ংমুি কযযত যফ)
১ভ জাষভনদাযযয িষফ
(াযাটম াআযজয যষিন
িষফয যিযন জাষভনদায
স্বােয কযযফ, অযফদনকাযী
তযাষয়ত কযযফ)

রথভ জাষভনদাযযয স্বােয ও তাষযখ

২য় জাষভনদাযযয িষফ
(াযাটম াআযজয যষিন
িষফয যিযন জাষভনদায
স্বােয কযযফ, অযফদনকাযী
তযাষয়ত কযযফ)

ষদ্বতীয় জাষভনদাযযয স্বােয ও তাষযখ

ঋণ/ষফষনযয়াগ ভঞ্জুষযয জনয অফযকীয় নয যম যকান তথয, রভানত্র এফং দষররাষদ চাষদা নুমায়ী গ্রাক রদান কযযত ফাধয থাষকযফ।

অযফদনকাযীয স্বােয ও তাষযখ

